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ভারত উপমহাদেদের োসকদের বিরুদে লড়াই করা 

মুসলমানদের উপর ককন ওয়াবিি? 

[তৃতীয় পর্ব] 

 

 শায়খ ফজলরু রহমান কাসিসম হাসফযাহুল্লাহ 

 

 

ভারত : দারুল হরব হওয়া থেকে নিেট অতীত পর্যন্ত 

 

 

প্রকাশনা 
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ভারত উপমহাদেদশর শািকদের সর্রুদে লড়াই করা 

মিুলমানদের উপর ককন ওয়াসজর্? 

[ততৃীয় পর্ব] 

ভারত : োরুল হরর্ হওয়া কেদক সনকট অতীত পযবন্ত 
 

শায়খ ফজলরু রহমান কাসিসম হাসফযাহুল্লাহ 
 

• প্রেম প্রকাশ  
শার্ান ১৪৪৪ সহজরী  
মার্ব ২০২৩ ইংদরসজ 
 

• স্বত্ব 
িকল মুিসলদমর জনয িংরসিত  

• প্রকাশক 
উচ্চতর ইিলামী আইন গদর্ষণা সর্ভাগ 
আল-লাজনাতুশ শারইয়যাহ সলে-োওয়াসত ওয়ান-নুিরাহ 

ওদয়র্িাইটঃ https://fatwaa.org 

ইদমইলঃ ask@fatwaa.org 

কফির্ুকঃ https://fb.me/fatwa.org 

টুইটারঃ https://twitter.com/fatwaa_org_1 

ইউসটউর্ঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org 

কটসলগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org 

 

• মলূয 
সর্নামূদলয সর্তরদণর জনয 
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এই র্ইদয়র স্বত্ব িকল মুিসলদমর জনয িংরসিত। পুদরা র্ই, র্া সকছু অংশ 
অনলাইদন (সপসিএফ, িক অের্া ইপার্ িহ কয ককান উপাদয়) এর্ং অফলাইদন 
(সপ্রন্ট অের্া ফদটাকসপ ইতযাসে কয ককান উপাদয়) প্রকাশ করা, িংরিণ করা অের্া 
সর্সি করার অনুমসত রদয়দছ। আমাদের অনুমসত কনয়ার প্রদয়াজন কনই। তদর্ শতব 
হল, ককান অর্স্থাদতই র্ইদয় ককান প্রকার পসরর্তবন, পসরর্র্বন, িংদযাজন, 
সর্দয়াজন করা যাদর্ না।  

- কতৃবপি  
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উলামাদয় বহদের অিোন 
এ কেশ, অেবাৎ ভারত উপমহাদেশ (ভারত, পাসকস্তান ও র্াংলাদেশ) োরুল হারর্ 

হওয়ার পর োরুল ইিলাম হওয়ার পর্ব কখনও আদিসন। ককননা একসট ভূখণ্ড োরুল 

হারর্ কেদক োরুল ইিলাদম রূপান্তসরত হওয়ার জনয কয সর্ষয়গুদলা হওয়া জরুসর 

সছল তা এ ভূখদণ্ডর ভাদগয কজাদটসন। 

সর্গত েুইশত র্ছদর ভারত উপমহাদেদশর উপর সেদয় র্হু পর্ব অসতর্াসহত হদয় কগদছ 

এর্ং হাজার রকদমর পট পসরর্তবন তাদত হদয়দছ। সকন্তু কিগুদলার ককাদনাসটই এ 

ভূখণ্ডদক োরুল ইিলাম র্ানাদনার মদতা সছদলা না। েুইশত র্ছদরর কি িফদরর 

িংসিপ্ত সর্র্রণ আমরা তুদল র্রার কর্ষ্টা করদর্া। আল্লাহ িসিক সকছু র্লার তাওফীক 

োন করুন। 

 

আমাদের উপর বেদয় কী িদয় কেদে? 
সহন্দুস্তান (তো ভারত-র্াংলাদেশ-পাসকস্তান) সর্গত েুইশত র্ছর যার্ৎ এমন এমন 

পর্ব অসতিম কদরদছ কযগুদলা র্ারণা করাও আজদকর মুিলমানদের জনয কসিন। 

আর কযদকাদনা অতীত এমনই হয় কয, র্তবমাদনর মানুদষরা অতীতদক যতই পড়ুক 

এর্ং সনদজর ভার্নার ক াড়াদক যতেূরই হাাঁসকদয় সনদয় যাক, তারা কখনও িরািসর 

েশবক ও পসরসস্থসতর সশকার র্যসিদের অনুভূসতর নাগাল পায় না। পসরর্সতবত 

পসরদর্শ-পসরসস্থসতর অনুভূসত, অতীত ও র্তবমাদনর পােবকযগুদলাদক কি িমদয়র 

কলাদকরা কযভাদর্ অনুর্ার্ন করদত পাদর, কি িমদয় যারা সছদলা না তারা কিভাদর্ 

অনুভর্ ও অনুর্ার্ন করদত পাদর না। 

এমসনভাদর্ যারা তাদের সনহত মা-র্ার্া, ভাই-দর্ান ও আত্মীয়-স্বজদনর রিাি 

কর্হারা তাদের হতযাকারীদের হাদত কেদখদছ, তাদের প্রসতদশার্ স্পৃহা ও র্েলা 

কনয়ার েৃঢ়তা তাদের র্রার্র হওয়া িম্ভর্ নয়, যারা কিির্ হতাহদতর  টনাগুদলা 

সনদজর কর্াদখ কেদখসন, শুর্ু তা শুদনদছ। 
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অনুরূপভাদর্ র্াপ-োো কেদক উত্তরাসর্কার িূদে পাওয়া িহায়-িম্পসত্ত এর্ং সনদজর 

পসরশ্রদম ততসর  দরর প্রসত ভাদলার্ািা এক রকম হদত পাদর না। সনদজর রি ও 

 াম ঝরাদনা উপাজবন কখনও সর্নামূদলযর োন র্রার্র হদত পাদর না। 

কনাংরা ও ময়লা আর্জবনায় র্ির্ািকারী কনাংরা পসরদর্দশর েুগবন্ধ কেদক কিভাদর্ 

কষ্ট অনুভর্ কদর না কযভাদর্ ককাদনা পসরচ্ছন্ন পসর্ে পসরদর্শ কেদক কনাংরা ও 

েুগবন্ধময় পসরদর্দশ আগত র্যসি অনুভর্ কদর োদক। তদর্ পসর্ে পসরদর্শ কেদক 

আগত র্যসির এ কষ্টও র্ীদর র্ীদর েূর হদয় কযদত োদক। েুগবদন্ধর অনুভর্ কদম যায়। 

ককন? েুগবন্ধ েূর হদয় কগদছ? নাসক কি র্যসি েুগবন্ধদক িদয় সনদয়দছ। র্াস্তর্তা হদচ্ছ, 

েুগবন্ধ তার আপন উৎকট গন্ধ সনদয় র্হাল অর্স্থায় আদছ। পসরদর্শও েুগবন্ধময় এর্ং 

কনাংরা ময়লা আর্জবনাও ির্বে ছসড়দয় আদছ। সকন্তু আগন্তুকগণ কি পসরদর্শদক িদয় 

সনদয়দছ। আপন র্াসনদয় কফদলদছ। 

ভূসমকাস্বরূপ িংসিপ্ততাকাদর সকছু কো র্লার পর আমরা সহন্দুস্তাদনর িংসিপ্ত 

কাসহনীর সেদক যাদর্া। এসট সনয়মতাসিক ককাদনা ঐসতহাসিক আদলার্না নয়, যার 

মদর্য অতীদতর প্রসতসট সর্ন্দু সর্ন্দুদক তুদল আনা হদর্। র্রং আমরা এখাদন 

ইসতহাদির শুর্ু কি অংশগুদলার প্রসত মদনাদযাগ কেদর্া কযগুদলা কেদক িাহাযয সনদয় 

শত শত র্ছদরর অস্পষ্টতাগুদলা েূর করার কর্ষ্টা করা হদর্। জাতীয়তার্াদের মূখবতা, 

িাম্প্রোসয়কতা সনভবর ছসড়দয় োকা  ৃণা এর্ং েলােসলমূলক শত্রুতার র্ীজ কেদক 

পসর্ে হদয় শুর্ু একজন মুিলমান সহিাদর্, ইসতহাদির কয কোগুদলাদক িামদন 

সনদয় আিা জরুসর এর্ং ইসতহাদির কয পসরসস্থসতগুদলার উপর সর্ন্তা-সফসকর করা 

র্াই, কি কোগুদলাদকই আমরা সর্স্তাসরত উদল্লখ করার কর্ষ্টা করদর্া ইনশাআল্লাহ। 

েুই সকংর্া কিায়া েুই শতাব্দীর্যাপী র্যাপ্ত এ ইসতহািদক আমরা র্ারসট ভাদগ ভাগ 

করদত পাসর- 

প্রেম ভাগ: সহন্দুস্তান োরুল হারর্ হওয়া কেদক কমাগল িাম্রাদজযর পতন পযবন্ত। 

এসট প্রায় পঞ্চাশ র্ছদরর ইসতহাি। 

সিতীয় ভাগ: কমাগল িাম্রাদজযর পতন কেদক ভারত স্বার্ীনতা ও পাসকস্তান প্রসতষ্ঠা 

পযবন্ত। এসট প্রায় একশত র্ছদরর ইসতহাি। 
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তৃতীয় ভাগ: ভারদতর স্বার্ীনতা ও পাসকস্তান প্রসতষ্ঠা কেদক পাসকস্তান সর্ভসি ও 

র্াংলাদেশ প্রসতষ্ঠা পযবন্ত। যা প্রায় কতইশ/র্সিশ র্ছদরর িংসিপ্ত একসট কময়াে। 

র্তুেব ভাগ: পাসকস্তান সর্ভসি ও র্াংলাদেশ প্রসতষ্ঠা কেদক র্তবমান িময় পযবন্ত, যা 

প্রায় পঞ্চাশ র্ছদরর িময়কাল। 

 

প্রথম ভাে: োরুল হারি ফাতওয়া কথদক কমােল সাম্রাদিের 
পতন পর্যন্ত  
(১৮০৮সি. কেদক ১৮৫৭সি.) 

উনসর্ংশ শতাব্দীর শুরু, যখন সহন্দুস্তান োরুল হারর্ হওয়ার ফাতওয়া কেয়া 

হদয়সছদলা, তখন ভারত উপমহাদেদশ মুিলমানদের অসস্তত্ব সছদলা, সকন্তু তাদের 

ককাদনা শসি িামেবয সছদলা না, রাজদত্বর সিংহািন তাদের কাদছ সছদলা, সকন্তু রাজত্ব 

তাদের হাদত সছদলা না। শাহ আব্দুল আযীয মুহাসিি কেহলভী রসহমাহুল্লাহ এর 

ফাতওয়ার িুসনসেবষ্ট তাসরখ র্লা একটু মুশসকল। তদর্ ইসতহািসর্েগণ ১৮০৮ 

সিস্টাব্দ কেদক ১৮১২ সিস্টাব্দ পযবন্ত িময়কালদক এর তাসরখ সহিাদর্ উদল্লখ কদর 

োদকন। মাওলানা কহািাইন আহমাে মাোনী রসহমাহুল্লাহ সলদখন- 
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১৮০৩ সিস্টাদব্দ যখন ইস্ট ইসিয়া ককাম্পাসনর প্রসতসনসর্রা সেসল্লর শাহ কেদক 

কজারপূর্বক রাষ্ট্র পসরর্ালনার পরওয়ানা সলসখদয় সনদয় ক াষণা কদর সেদয়সছদলা কয, 

িৃসষ্ট আল্লাহর, কেশ মহামানয র্ােশাহর এর্ং আদেশ-সনদষর্ ককাম্পাসন র্াহােুদরর- 

তখন শাহ আব্দুল আযীয রসহমাহুল্লাহ সহন্দুস্তান োরুল হারর্ হদয় যাওয়ার ফাতওয়া 

প্রোন কদরদছন এর্ং সহন্দুস্তানদক স্বার্ীন করার জনয মুিলমানদেরদক প্রস্তুত করা 

জরুসর মদন কদরদছন। (উসল্লসখত সর্স্তাসরত ফাতওয়া ‘ফাতাওয়া আযীসযয়া’ পৃ: ১৭ 

এর মাদঝ রদয়দছ)। পরর্তবী  টনার্লী এ কো প্রমাণ কদর সেদয়দছ কয, সহন্দুস্তাদন 

তখন শািকর্দগবর কারও মাদঝ এ শসি সছদলা না কয, তারা এ সভনদেসশ অমুিসলম 

কগাষ্ঠীর কমাকাদর্লা করদর্ এর্ং তাদের মাদঝ এমন ককউ সছদলা না শত্রু প্রসতদরাদর্র 

সর্ষদয় যার উপর ভরিা করা যায়। আর তাই মুিলমানরা তাদের পসরসস্থসত সনদয় সর্ন্তা 

করা এর্ং  স্বার্ীনতার জনয সনদজদেরদক প্রস্তুত করা সনদজদের িার্যানুযায়ী জরুসর 

হদয় পদড়দছ, যা কযদকাদনা োরুল হারদর্র অসর্র্ািীদের উপর জরুসর। যার ফদল 

এরপর কেদক কর্ষ্টা প্রদর্ষ্টা শুরু হদয়দছ।” -নকদশ হায়াত পৃ: ৪১০-৪১১ 

উসল্লসখত ফাতওয়া প্রোন করার প্রায় পঞ্চাশ র্ছর পর সহন্দুস্তাদন কমাগল শািদনর 

অর্িান  দটদছ এর্ং ১৮৫৭ সিস্টাদব্দ কমাগল শািদনর ির্বদশষ শািক িুলতান 

র্াহােুর শাহ যফরদক কেশান্তর করার মর্য সেদয় সহন্দুস্তান কেদক মুিসলম রাজদত্বর 

জানাযা কর্র করা হদয়দছ। এ পঞ্চাশ র্ছর িময়কাদল রাজদত্বর সিংহািন 

মুিলমানদের হাদত সছদলা, সেসল্লর লাল ককল্লাও মুিলমানদের হাদত সছদলা, সকন্তু 

এরপরও সহন্দুস্তান োরুল হারর্ সছদলা। কমাগল রাজত্ব র্হাল োকা অর্স্থায়ও 

সহন্দুস্তান োরুল হারর্ সছদলা, শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল যার্ৎ মুিলমানদের হাদত 

রাজত্ব োকা িদেও তা োরুল হারর্ হদয় কগদছ! 
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অনুদেখদর্ােে ইখবতলাফ, বকেু ইলহাে ও বকেু পেস্খলন 
এ পযবাদয় একসট সর্ষদয়র প্রসত পািকর্দগবর েৃসষ্ট আকষবণ করদত র্াসচ্ছ। সর্ষয়সট 

হদচ্ছ, এ িমদয় সহন্দুস্তান োরুল হারর্ হওয়ার সর্ষদয় ককউ ককউ সিমতও কদরদছ। 

এমসনভাদর্ কমাগল িাম্রাজয সর্লুপ্ত হদয় যাওয়ার পদরর িময়গুদলাদত যখন 

শািনিমতা শতভাগ কাদফরদের হাদত সছদলা, তখনও সকছু মানুষ, কাসেয়ানী 

িম্প্রোয় এর্ং তাদের মদতা আরও সকছু সফরকা এ সর্ষদয় ইখসতলাফ কদরদছ এর্ং 

ইখসতলাফ করদত কেদকদছ। আর পৃসের্ীদত এমন ককান মািআলা আদছ যা সনদয় 

ককউ না ককউ সিমত কদরসন? কেখার সর্ষয় হদচ্ছ, সিমত কপাষণকারী সক েলীদলর 

আদলাদক সিমত কদরদছ? নাসক কগাষ্ঠীগত কগাাঁড়াসমর সভসত্তদত ইখসতলাফ কদরদছ? 

নাসক কনফাক ও ইলহাদের সভসত্তদত সিমত কদরদছ? নাসক ককাদনা ভুল কর্াঝার্ুসঝর 

কারদণ সিমত কদরদছ? যসে ককাদনা শুর্াহ তো ভুল র্ুদঝর কারদণ সিমত কদর োদক 

তাহদল কি মাযূর, আর যসে কনফাক ও ইলহাদের সভসত্তদত সিমত কদর োদক তাহদল 

কি অসভশপ্ত এর্ং গালমন্দ পাওয়ার উপযুি। 

সহন্দুস্তাদনর হকপন্থী উলামাদয় ককরাম এ সর্ষদয় একমত সছদলন কয, উনসর্ংশ 

শতাব্দীর শুরুদত ভারত উপমহাদেদশর পাক ও সহন্দ োরুল হারর্ হদয় সগদয়সছদলা। 

সকতার্ ও িুন্নাহর আদলাদক এ সিোন্তই িসিক সছদলা। এরপরও কনফাক, ইলহাে 

ও যান্দাকায় পসতত কলাদকরা সিসটশ শাসিত এ ভারত উপমহাদেশদক োরুল ইিলাম 

োসর্ করদত কেদকদছ। তারা সিসটশ হুকুমদতর পি কেদক এমন সনরাপত্তা ও শাসন্ত 

পাসচ্ছদলা কয সনরাপত্তা ও শাসন্ত ইিলামী শািদনর পি কেদকও তারা কখনও পায়সন। 

এ কলাকদের েৃসষ্টদত ইংদরজ শািদনর সর্রুদে সজহাে করা ফািাে ও সফতনা সছদলা 

এর্ং কাদফরদের আনুগতয তাদের েৃসষ্টদত ওয়াসজর্ সছদলা। কিিকল মুলসহে ও 

সযসন্দকদের সর্ন্তা-ভার্না এর্ং তাদের কোর্াতবা ও মতামদতর সেদক েৃসষ্ট কেয়ার না 

ককানও প্রদয়াজন আদছ, আর না এর ককানও িুদযাগ আদছ। 

তদর্ আহদল হক উলামাদয় ককরাম কেদকও কারও কারও কলদমর মাোয় এমন সকছু 

কো এদি কগদছ যা েলীদলর আদলাদক ভুল সছদলা এর্ং িমকালীন উলামাদয় 

ককরাদমর ির্বিম্মত সিোদন্তর সর্পরীত সছদলা। আর এ কারদণ অনুদল্লখদযাগয সকছু 

সিমত োকা িদেও শাহ আব্দুল আযীয মুহাসিি কেহলভী রহ. সহন্দুস্তান োরুল হারর্ 

হওয়ার সর্ষদয় কয ফাতওয়া সেদয়সছদলন কি ফাতওয়ার আদলাদকই সহন্দুস্তাদনর 
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হকপন্থী উলামাদয় ককরাম আমল কদরদছন এর্ং সহন্দুস্তাদনর উপর িাম্রাজয 

সর্স্তারকারী কাদফরদের সর্রুদে সজহাে শুরু কদরদছন এর্ং সনদজদের িীসমত িামেবয 

ও উপায়-উপকরণ সনদয়ই ইংদরজদের সর্রুদে সজহাে করদত োদকন। কুরর্ানী সেদত 

োদকন, আল্লাহর রাস্তায় শহীে হদত োদকন। আল্লাহর েুশমনদেরদক মারদত োদকন 

এর্ং সনদজদের ফরয োসয়ত্ব আোয় করদত োদকন। 

 

ফরর্ আোদয়র একটি অনুসরণীয় আেেয 
োরুল ইিলাম, যা অননিলাসমক প্রভার্ সর্স্তাদরর কারদণ োরুল হারর্ হদয় যায়, তা 

পুনরুোদরর জনয এর্ং অননিলাসমক শািনদক সর্তাসড়ত করার জনয আল্লাহর 

রাস্তায় সজহাদের কয র্ারার্াসহকতা শুরু হদয়সছদলা, র্ালাদকাদটর ময়োন তার একসট 

স্মরণীয় উজ্জ্বল পর্ব। রায়দর্দরলীর িাইদয়ে র্ংদশর অনর্েয মুরসশদে কাদমল, 

মুজাসহদে সমল্লাত, িাইদয়ে আহমাে শহীে কর্দরলর্ী রসহমাহুল্লাহ এর কনতৃদত্ব এর্ং 

তাাঁর অিার্ারণ কিনাপসত মাওলানা ইিমাঈল শহীে রসহমাহুল্লাহ এর পসরর্ালনায় 

িাম্রাজযর্ােী শসির সর্রুদে সজহাদের র্ারার্াসহকতা শুরু হদয়দছ। 

িাইদয়ে আহমাে শহীে রসহমাহুল্লাহ  ও শাহ ইিমাঈল শহীে রসহমাহুল্লাহ শাহ 

আব্দুল আযীয মুহাসিদি কেহলর্ী রসহমাহুল্লাহ এর েরর্াদররই লাসলত িন্তান। 

আপসন যসে ইসতহাদির পাতাগুদলাদত নযর র্ুসলদয় কেদখন তাহদল আপসন কেখদত 

পাদর্ন, আমাদের িালাদফর ইলমী ককন্দ্রগুদলা কেদক কযমসনভাদর্ ইলম সশখা ও 

সশখাদনার র্ারার্াসহকতা র্ালু সছল, কতমসনভাদর্ িমদয়র িকল শরয়ী সযম্মাোরীও এ 

িকল ইলমী মারকায কেদকই আোয় হদত কেদকদছ। যার ফদল এ মারকাদয ইলমী 

কেদকই সহন্দুস্তান োরুল হারর্ হওয়ার ফাতওয়া কেয়া হদয়দছ এর্ং এ মারকাদয ইলমী 

কেদকই সজহাদের িূর্না হদয়দছ এর্ং এ ইলমী মারকায কেদক সশিা িমাপনকারী 

ইলম ও আমদলর শাহিাওয়ারগণই ইিলামী হুকুমত পুনরুোদরর জনয এর্ং প্রভার্ 

সর্স্তারকারী শসিগুদলাদক তাসড়দয় কেয়ার জনয জীর্দনর কশষ মুহূতব পযবন্ত লড়াই 

করদত োদকন এর্ং কশষ পযবন্ত এ পদে সনদজদের গেবানগুদলা কুরর্ান কদর 

সেদয়দছন। 
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িংসিপ্তভাদর্ র্লদল র্লা যায়, তখন পসরসস্থসত এমন সছদলা কয, সহন্দুস্তানদক োরুল 

হারর্ ক াষণা কেয়া হদয় কগদছ। কেদশর শািকর্গব মুিলমান সছদলা। আসর্পতয 

কাদফরদের সছদলা। আইদনর প্রসতষ্ঠানগুদলা কাদফরদের আইদনর অর্ীদন 

পসরর্াসলত হত। আসর্পতয সর্স্তারকারী শসি পৃসের্ীর ির্দর্দয় র্ড় িশস্ত্র র্াসহনীর 

মাসলক সছদলা। িার্ারণ মুিলমানদের মাদঝ মূখবতা, ভ্রষ্টতা মহামারীর মদতা ছসড়দয় 

সছদলা। কনফাক ও ইলহাদের জাল সর্ছাদনা সছদলা। ির্ র্রদনর ষড়যদির ফাাঁে স দর 

করদখসছদলা। েীদনর প্রসতসট িুস্পষ্ট ও অকাটয সর্ষয়দক িদন্দহযুি করা ও সর্তসকবত 

কদর কতালার নকশা র্ূড়ান্ত হদয় সগদয়সছদলা। ইিলাদমর েুশমন, ইিলাদমর সর্রুদে 

যুেরত কাদফরদেরদক িাহাযয-িহদযাসগতা এর্ং তাদের পের্ুম্বন করার জনয ঈমান 

সর্দিতাদের একসট র্ড় জামাত সনদজদের ঈমান সর্িদয়র কলনদেন িম্পন্ন কদর 

কফদলসছদলা। উলামাদয় িূ ও অপর্যখযাকারীদের একসট র্ড় িংখযা তাহরীফ ও 

অপর্যাখযার র্াজার গরম কদর র্লসছদলা। সজহােী কাযবিদমর সর্রুদে সর্সভন্ন 

অপপ্রর্ার র্ালু সছদলা। কেসশ-সর্দেসশ েুশমদনর িংখযা ও শসি অনুমান করাও 

মুশসকল সছদলা, যখন মুজাসহেগদণর িংখযা সছদলা সনতান্তই নগণয। উভয়পদির 

িংখযা ও শসির মাদঝ ককানও প্রকার তুলনা করার মদতা অর্স্থাই সছদলা না। শুর্ু 

র্ালাদকাদটর একসট রণাঙ্গদনর সেদক েৃসষ্ট সেদয় কেখুন, আপসন কেখদত পাদর্ন 

মুিসলম মুজাসহেগদণর িংখযা িাত শত, যখন শত্রুনিদনযর িংখযা সছদলা েশ হাজার। 

আপসন ইসতহাদির সেদক কর্াখ কমদল কেখুন, ইিলাম ও কুফদরর মাদঝ িং সটত 

রণাঙ্গনগুদলাদত েুইপদির িংখযার মাদঝ তুলনা করার মদতা ককাদনা অর্স্থা সছদলা 

না। সকন্তু মুিলমান যখনই সনদজর রদর্র উপর ভরিা কদর সনদজদের ঈমানী শসিদত 

র্লীয়ান হদয় লড়াই কদরদছ তখনই তারা সর্জয় লাভ কদরদছ। 

 

োরুল উলূম কেওিে প্রবতষ্ঠাতােদণর পেদেপ 
আসর্পতয সর্স্তারকারী ইংদরজদের সর্রুদে সজহাে করার জনয আমাদের আকাসর্র-

আিলাফ কযির্ রণাঙ্গদন লড়াইদয়র জনয শত্রুর মুদখামুসখ হদয়দছন, কিিকল 

ময়োদনর এ একই সর্ে সছদলা। সকন্তু এরপরও তাাঁরা সনদজদের শরয়ী সযম্মাোরী 

আোয় করা কেদক সর্মুখ হনসন। র্ালাদকাট ময়োদনর কয সর্ে আপনাদের িামদন 
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তুদল র্রা হদয়দছ তার প্রায় পাঁসর্শ র্ছর পর শাদমলীর ময়োদন কি একই েৃশয কর্াদখর 

িামদন কভদি আদি। 

আমাদের আকাসর্দর উলামাদয় কেওর্ন্দ যাাঁদেরদক প্রেম িাসরর আকাসর্র সহিাদর্ 

র্রা হয়, তাাঁরা সজহাদের িামানয আদয়াজন সনদয়ই অগসণত িংখযক িশস্ত্র 

তিনযর্াসহনীর সর্রুদে সজহাদের ময়োদন কনদম পদড়দছন। ককননা মািআলা সছদলা 

সেফা তো প্রসতদরাদর্র। হাজী ইমোেুল্লাহ মুহাসজদর মক্কী রসহমাহুল্লাহ এর কনতৃদত্ব, 

কাদিম নানুতর্ী রসহমাহুল্লাহ কিনাপসতর োসয়ত্ব সনদয়, রশীে আহমাে গাঙ্গুহী 

রসহমাহুল্লাহ সর্র্ারপসতর োসয়ত্ব সনদয় এর্ং আরও সকছু উলামাদয় ককরাদমর 

অংশগ্রহদণর মার্যদম এ রণাঙ্গনসট িং সটত হদত কপদরসছদলা।  

১৮৫৭ সিস্টাদব্দ অনুপ্রদর্শকারী ইংদরজদের সর্রুদে সজহাে করার সর্ষয় যখন 

উলামাদয় সহন্দ সেসল্ল জাদম মিসজদে ির্বিম্মত ফাতওয়া প্রকাশ কদরসছদলন, তখন 

কি ফাতওয়া সনদয় মতসর্সনমদয়র জনয োনাভর্দন উলামাদয় ককরাদমর পরামশব িাকা 

হদয়দছ। আদলার্য সর্ষয় এটাই সছদলা কয, র্লমান অর্স্থায় অতযার্ারী েখলোর 

ইংদরজদের সর্রুদে আমরা লড়াই করদত পাসর সকনা? আর র্লমান অর্স্থায় 

সজহাদের সর্র্ান কী? পরামশব মজসলদি সেসল্লর উলামাদয় ককরাদমর সজহাদের 

ফাতওয়াদক ির্বিম্মতভাদর্ িমেবন ও িতযায়ন করা হয়দছ। হাজী ইমোেুল্লাহ 

মুহাসজদর মক্কী, মাওলানা কাদিম নানুতর্ী ও মাওলানা রশীে আহমে গাঙ্গুহী 

রসহমাহুল্লাহ ির্াই উপসস্থত সছদলন। শুর্ু মাওলানা শায়খ মুহাম্মে োনভী 

রসহমাহুল্লাহ নাদমর এক র্ুজুদগবর মত এর সর্পরীদত সছদলা। কি পরামশব মজসলদির 

একসট িুন্দর কদোপদকােন কেখুন- 

“হযরত মাওলানা মুহাম্মে কাদিম িাদহর্ হযরত শায়খ মুহাম্মে িাদহদর্দক িদম্বার্ন 

কদর অতযন্ত আেদর্র িাদে সনদর্েন করদলন, হযরত! কী কারদণ আপসন ইিলাম 

ও কেদশর শত্রুদের সর্রুদে সজহাে করাদক ফরয র্দলন না, এমন সক জাদয়যও মদন 

কদরন না? 

হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মে: এ কারদণ কয, আমাদের কাদছ সজহাদের অস্ত্র ও 

উপাোন কনই। আমরা এদকর্াদরই িহায় িম্বলহীন। 

হযরত মাওলানা মুহাম্মে কাদিম িাদহর্: আমাদের কাদছ সক এতটুকু িামানপেও 

কনই যতটুকু র্ের যুদের িময় সছদলা? 
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হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মে: যসে আপনার িকল েলীল ও ির্ কো কমদনও 

কনই, এরপরও সজহাদের ির্দর্দয় র্ড় শতব হদচ্ছ ইমাম সনর্বারণ করা। কি ইমাম 

ককাোয়? যার অর্ীদন সজহাে করা হদর্? 

হযরত মাওলানা মুহাম্মে কাদিম: ইমাম সনর্বারণ করদত কতিণ আর িময় লাদগ! 

মুরসশদে র্রহক হযরত হাজী িাদহর্ রদয়দছন। তাাঁর হাদতই সজহাদের র্াইআত কদর 

কনয়া কহাক! 

হাদফয যাদমন িাদহর্ র্লদলন, র্যি, র্ুদঝ এদি কগদছ। এরপর ির্াই হযরত হাজী 

িাদহদর্র হাদত সজহাদের র্াইআত করদলন।” -নকদশ হায়াত, মাওলানা কহািাইন 

আহমাে মাোনী রসহমাহুল্লাহ  পৃ: ৫৫১-৫৫২ 

এ  টনাসট কযমসনভাদর্ ইসতহাদির গুরুত্বপূণব একসট অংশ, কতমসনভাদর্ আমাদের 

র্লমান আদলার্য সর্ষদয়  টনাসট েলীল প্রমাণ সনভবর একসট উপযুি জর্ার্ও র্দট। 

 

‘নুর্হাতুল খাওয়াবতদর’ এক নর্র 
আল্লামা আব্দুল হাই রসহমাহুল্লাহ তাাঁর প্রসিে সকতার্ ‘নুযহাতুল খাওয়াসতর’ এ 

সলদখন- 

ولائتةا  وثار املسلللللللهل ا والد  اى ال كوم ااإلن لي اة سهة أي عللللللل ي الر   وعللللللل  ةا 

والىف، وقلللاللللة مللللاكلللي لل اى هللللا  واىرلللللللللللل إللللا  والدللل  اى ة   لل املسللللللللللللهلةا     

 
 
علاار   ر ولفر   ن  أعكه  ا ااإل   كوم اة لهة  واتتاروا اىيل إ دلدال أ اللة ا

ىام، واشلب   اىر قااا    ل داا شلالو  ق قي لل الكلام لفر   ن  أات  فاأ  

، وا اه ة اىدائ   ك
 
 .وم املسهلةا ورسخة القدام اة لهة لحلد ضالل شا دا

واشلللللللللللتد ن يلللللللللللام نل  لل اثوم نامليلللللللللللاراي    د   اى  ر ، وضلللللللللللاقة كوم اى هلا  

اى لالهةا اى  لارا اضر ، وضللللللللللللاي لسلام اى لل     اىا لد، وق لللللللللللل       اى أاي 

لد     االتترا  واال زوا ، واجع   ضللللللللام دةم اىاج   ول الر  اى ال، وخث  اىيلللللللل إ 

اج   دةم لني املن لي، ولت  لني علل ي عللة وعلل  ةا ولائتةا والىف دلدال أ اى
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والىاى رفهه ناى هد اضلةا، وكاا الوم دقالته كوم اىرللللللللللللرا ثم ا تا  دةم فار  اى ا  

 .ف ث ق    ف اته وىاي ربه

 

“সহন্দুস্তাদনর মুিলমানরা ১২৭৪ সহজরীদত ইংদরজ হুকুমদতর সর্রুদে সর্দরাহ 

কদরদছ এর্ং উলামাদয় ককরাম, িাদলহীদনর জামাআত এর্ং আত্মমযবাোিম্পন্ন 

মুিলমানদের একসট কাদফলা িাহারানপুর ও মুযাফফর নগদর জদড়া হদয়দছন এর্ং 

ইংদরজদের সর্রুদে সজহাদের ক াষণা সেদয়দছন। হাজী ইমোেুল্লাহ মুহাসজদর মক্কী 

রহ.দক সনদজদের আমীর র্াসনদয়দছন। মুযাফফর নগর কজলার একসট জনর্িসত 

শাদমলীর ময়োদন উভয়পদির মাদঝ লড়াই হদয়দছ। কি যুদে হাদফজ যাদমন িাদহর্ 

শাহাোত র্রণ কদরন। মুিলমানদের অর্স্থা েুর্বল হদয় পদড়দছ এর্ং ইংদরজদের 

অর্স্থান মজর্ুত হদয় কগদছ। 

এ সর্দরাদহ অংশগ্রহণকারী র্যসির্দগবর সর্রুদে ইংদরজদের পাকড়াও কসিন হদত 

োদক। সজহাদের কাযবিদমর িাদে জসড়ত আত্মমযবাোশীল উলামাদয় ককরাদমর জনয 

পৃসের্ী তার প্রশস্ততা িদেও িংকীণব হদয় কগল এর্ং সহন্দুস্তাদন কাদজর ময়োন 

িঙ্কুসর্ত হদয় কযদত লাগদলা। তাাঁদের ককউ ককউ সকছু সেদনর জনয আত্মদগাপদন র্দল 

কগদলন, আর ককউ ককউ সহজরদতর পে র্দরদছন। হাজী ইমোেুল্লাহ রসহমাহুল্লাহ 

মক্কা মুকাররামার সেদক সহজরত করাদক প্রার্ানয সেদলন। সতসন ১২৭৬ সহজরীদত 

মক্কা মুকাররামায় প্রদর্শ কদরন এর্ং র্ালাদে আমীদন মুকীম হদয় কগদলন। সতসন 

প্রেদম ‘িাফা’য় অর্স্থান কদরন, এরপর ‘হাররাতুল র্ার্’ এ স্থানান্তর হদয় যান। 

কিখাদন অর্স্থানকাদলই সতসন তাাঁর রদর্র িাদে সগদয় সমসলত হন।” -নুযহাতুল 

খাওয়াসতর পৃ: ১১৯৪ 

 

সারকথা 
সহন্দুস্তাদনর সর্গত েুই সকংর্া কিায়া েুই শতাব্দী র্যাপ্ত ইসতহাদির িংসিপ্ত কয পটভূসম 

আমরা তুদল র্রসছ, তার প্রেম অংশ অর্যয়দনর মার্যদম কয সর্ষয়গুদলা িামদন আদি 

তা সনম্নরূপ: 
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এক. শাহ আব্দুল আযীয মুহাসিদি কেহলভী রসহমাহুল্লাহ এর পি কেদক সহন্দুস্তান 

োরুল হারর্ হওয়া সর্ষয়ক ফাতওয়া প্রকাদশর পর কেদক কমাগল িাম্রাদজযর সর্লুসপ্ত 

পযবন্ত সহন্দুস্তান র্ারার্াসহকভাদর্ োরুল হারর্ সছদলা। এ িময়কাদলর মদর্য এ ভূখণ্ড 

কখনও সিতীয়র্ার োরুল ইিলাম হদত পাদরসন। 

েুই. প্রায় পঞ্চাশ র্ছদরর এ িময়কাদল সহন্দুস্তাদনর শাহী মিনদে মুিলামনই আিীন 

সছদলা। এরপরও তা োরুল হারর্ই রদয় কগদছ। আকাসর্র উলামাদয় সহন্দ এ ভূখণ্ডদক 

োরুল হারর্ই মদন করদতন। 

সতন. এ পঞ্চাশ র্ছর িময়কাদল আগ্রািী কাদফরদের সর্রুদে উলামাদয় ককরাদমর 

কনতৃদত্ব সহন্দুস্তাদনর মুিলমানরা লড়াই করদত োদক এর্ং সজহাে জাসর করদখদছ। 

র্ার. োরুল উলূম কেওর্দন্দর প্রসতষ্ঠাতাগণ র্লমান এ সজহাদের এই রণদিেগুদলার 

একসট র্ড় অংদশর কনতৃত্ব সেদয়দছন। আর কিই িদঙ্গ সশিােীিার যার্তীয় সযম্মাোরী 

আোয় করার কিদেও তাাঁদের মাদঝ ইংদরজদের সর্রুদে সজহাদের সর্ন্তা-সফসকর 

র্ারার্াসহকভাদর্ লি করা কগদছ। 

পাাঁর্. সনদজদের কর্দয় অদনক গুণ কর্সশ িংখযক সনয়মতাসিক িশস্ত্র র্াসহনীর সর্রুদে 

খুর্ই িামানয শসি িামেবয ও প্রস্তুসত সনদয়ই তাাঁরা সজহাদের ময়োদন অর্তীণব হন। 

সজহাদের িামগ্রীর স্বল্পতা, জনশসির স্বল্পতা এর্ং ককানও ককানও আদলদমর সিমত 

ও সর্দরাসর্তাও তাাঁদেরদক তাাঁদের ফরয োসয়ত্ব আোয় কেদক র্ার্া সেদয় রাখদত 

পাদরসন। তাদের কাদছ ফরয োসয়ত্ব আোয় করাটাই ির্দর্দয় র্ড় সর্ষয় সছদলা। 

ছয়. র্াসহযক পরাজদয়র পরও সজহাদের সর্ন্তা তাাঁরা তাাঁদের মাো কেদক কফদল কেনসন। 

র্রং কি উদিদশযই তাাঁরা আত্মদগাপন কদরন। কি সজহােী কাযবিমদক জাসর রাখার 

জনয তাাঁরা সহজরত কদরন। কেশান্তর হন, শাসস্ত কভাগ কদরন, শাহাোতদক গলায় 

জসড়দয় কনন। সকন্তু ককানও অর্স্থাদতই তাাঁরা কাদফরদের িাদে িদমাঝতা কদরনসন। 

সহন্দুস্তান তখনও পযবন্ত োরুল হারর্ সহিাদর্ যোরীসত র্হাল োদক। োরুল ইিলাম 

হওয়ার মদতা ককাদনা পসরসস্থসত তখনও পযবন্ত িামদন আদিসন।  
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বিতীয় ভাে: কমােল সাম্রাদিের বিলুবি কথদক ভারত স্বাধীনতা 
ও পাবকস্তান প্রবতষ্ঠা পর্যন্ত  
(১৮৫৭ সি. কেদক ১৯৪৭ সি.) 

 

এখন সহন্দুস্তান কেদক কমাগল শািন সর্লুপ্ত হদয় কগদছ। শুর্ু নাদমর রাজত্ব যতটুকু 

অর্সশষ্ট সছদলা এখন তাও কনই। ১৮৫৭ সিস্টাদব্দ গণহাদর হতযা ও কেশান্তদরর পর 

ইংদরজরা সনসিন্ত হদত কপদরদছ কয, তাদের সর্রুদে এখন এমন আর ককানও শসি 

অর্সশষ্ট কনই যা তাদের অগ্রযাোদক র্ার্া সেদত পাদর। কমাগল িাম্রাদজযর ির্বদশষ 

র্ােশাহ র্াহােুর শাহ যফরদক কগ্রফতার কদর কেশান্তর কদর করঙ্গুদন পাসিদয় কেয়া 

হয়। মুিসলম মুজাসহে ও কিনাপসতদের কাউদক ফাাঁসি কেয়া হয়, কাউদক কেশান্তর 

করা হয়। আর এভাদর্ ইংদরজরা তাদের সর্রুদে সর্দরাদহর িম্ভার্য িকল জড় ও 

সশকড় উপদড় কফদল কেয়। 

এতসেন পযবন্ত কতা ইংদরজরা একসট ককাম্পাসনর সশদরানাদমর অর্ীদন সনদজদের 

িকল কাযবিম জাসর করদখসছদলা। সকন্তু ১৮৫৭ সিস্টাদব্দর গণহতযার পর তারা 

সনদজদেরদক িফল মদন করদত শুরু কদরদছ। আর তখন সহন্দুস্তাদনর শািন ইস্ট 

ইসিয়া ককাম্পাসন কেদক িরািসর সিসটশ রাজদত্ব পসরণত হদয় যায়। ১৮৫৭ সিস্টাদব্দ 

রাণী সভদটাসরয়া যখন সহন্দুস্তাদনর শািন সনদজর হাদত সনদয়দছ, আর তখনই 

সহন্দুস্তান িরকাসরভাদর্ সিসটশ রাদজযর অর্ীদন র্দল যায়। প্রায় একশত র্ছর সিসটশ 

রাজত্ব সহন্দুস্তাদনর উপর কর্দপ র্দি সছদলা। তাদের এ আগ্রািন োরুল হারদর্র 

অর্স্থানদক োরুল হারর্ সহিাদর্ মর্যম স্তর কেদক ির্বশীষব পযবাদয় কপ াঁদছ কেয়। একসট 

োরুল হারর্ ও োরুল কুফর সহিাদর্ সিসটশ িরকার সহন্দুস্তাদন কুফদরর র্াজারদকই 

গরম কদর এর্ং মুিলমানদের ঈমান, আকাদয়ে, আমল, সর্ন্তা-দর্তনা ও সশিা-

েীিার িকল শাখা প্রশাখাদক সনমূবল করার জনয কাযবকরী পেদিপিমূহ গ্রহণ কদর। 

এমসনভাদর্ ইলদমর কযির্ ককন্দ্র কেদক ইিলাম ও ইিলাসময়াদতর সশিা ও প্রর্ার 

হত, কিিকল ইলমী মারকাযদক প্রভার্হীন ও ফায়োহীন র্ানাদনার িকল অপদর্ষ্টা 

র্ালু রাদখ। 
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এখন আমরা কেখার কর্ষ্টা করদর্া, এ িময়কাদল মুিসলম কনতৃর্ৃন্দ ও মুজাসহেগণ কী 

করসছদলন এর্ং এ শত র্ছর যার্ৎ তাাঁদের কমবকাণ্ড কী সছদলা। আমরা ইসতহাদির 

শুর্ু কি অংশগুদলাই তুদল আনার কর্ষ্টা করদর্া যা আমাদের সর্ষয়র্স্তুর িাদে যুি। 

আল্লাহ তাওফীকোতা। 

 

উম্মদতর রাহিারেদণর কমযকাণ্ড 
সেসল্লর উলামা মাশাদয়খ: সেসল্লর ওয়ালীউল্লাহী খানোদনর কয ঝাণ্ডা শাহ ইিহাক 

রসহমাহুল্লাহ এর হাদত সছদলা, তা তাাঁর শাগদরেগদণর মার্যদম ির্ িময় র্ুলন্দ সছদলা। 

তাাঁদের মদর্য শাহ আব্দুল গনী মুজাদিেী, মাওলানা মামলুক আলী নানুতার্ী, সময়াাঁ 

নযীর কহািাইন কেহলভী ও হাজী ইমোেুল্লাহ মুহাসজদর মক্কী রসহমাহুল্লাহ 

আজমাঈদনর নাম শীদষব রদয়দছ।  

আকাসর্দর কেওর্ন্দ: ১৮৫৭ সিস্টাদব্দ আযােী আদন্দালদন পরাজদয়র পর হাজী 

ইমোেুল্লাহ িাদহর্ রসহমাহুল্লাহ মক্কা মুকাররামা অসভমুদখ রওয়ানা হন এর্ং 

অস্বাভাসর্ক কষ্ট ও কপদরশাসন অসতিম কদর মক্কা মুকাররামায় অর্স্থান কদরই 

জীর্দনর কশষ মুহূতব পযবন্ত সহন্দুস্তাদন আদন্দালদনর কনতৃত্ব সেদত োদকন। -উলামাদয় 

সহন্দ কা শানোর মাযী খণ্ড: ৪, পৃ: ২৮৬। 

এছাড়া মাওলানা রশীে আহমাে গাঙ্গুহী, মাওলানা কাদিম নানুতর্ী, মাওলানা 

ইয়াকুর্ নানুতর্ী রসহমাহুল্লাহ ও তাাঁদের িমকালীন ও িমমনা উলামাদয় ককরাম সনজ 

সনজ শসি িামেবয অনুযায়ী ইিলামী সখলাফত প্রসতষ্ঠা ও র্হাল রাখার জনয কর্ষ্টা-

প্রদর্ষ্টা করদত োদকন। 

তাাঁরা হদচ্ছন কিিকল মহান র্যসির্গব যাদের িাদে আমাদের ইলমী িূে যুি এর্ং 

যাাঁদের কর্ষ্টা-প্রদর্ষ্টা ও তযাদগর সর্সনমদয় আমরা ইলম, আমল ও সজহাদের ময়োদনর 

িাদে িম্পৃি হদত কপদরসছ। এিকল উলামাদয় ককরাম র্যতীত সহন্দুস্তাদনর সর্সভন্ন 

অংদশ সর্সভন্ন সর্ন্তা-দর্তনার মুিসলমগণ সহন্দুস্তাদনর আযােী এর্ং সহন্দুস্তাদন 

ইিলামী শািন প্রসতষ্ঠার জনয সর্সভন্নভাদর্ কর্ষ্টা প্রদর্ষ্টা করদত োদকন। যাাঁদের 

সফসরসস্ত অদনক েী ব এর্ং যাদের ির্ার উদল্লখ িম্ভর্ নয়। 
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সমল্লাদতর অনযানয মুজাসহেগণ: িাইদয়ে আহমে শহীে কর্দরলভী রসহমাহুল্লাহ এর 

সজহােী কাদফলা সর্সভন্ন শাখায় ভাগ হদয় সজহাদের ময়োদন সনদজদের কাযবিম 

র্াসলদয় কযদত োদকন। মাওলানা কর্লাদয়ত আলী ও মাওলানা ইনাদয়ত আলীর 

অনুিারীদের মর্য হদত িাদেকপুরী উলামাদয় ককরাম সনদজদের এলাকায় এ কর্ষ্টা র্ালু 

রাদখন। মাওলানা কারামত আলী কজ নপুরীর অনুিারীগণ সনদজদের এলাকায় কর্ষ্টা 

প্রদর্ষ্টা র্াসলদয় কযদত োদকন। মীর কনিারুিীন সততুমীদরর অনুিারীরা সনদজদের 

সহম্মত ও েৃঢ়তা অনুযায়ী লড়াই করদত োদকন। হাজী শরীয়াতুল্লাহর স্থলাসভসষি 

র্যসির্গব তাাঁদের িার্যানুযায়ী ইিলামী শরীয়া প্রসতষ্ঠার কর্ষ্টায় অংশগ্রহণ কদরন। 

কমাটকো যাাঁর কাদছ যতটুকু উপায়-উপকরণ সছদলা সতসন তাই কাদজ লাসগদয় 

েুশমনদক প্রসতহত করার জনয কাজ করদত োদকন। 

 

একটি অনস্বীকার্য িাস্তিতা   
এখাদন একসট র্াস্তর্তা কমদন সনদতই হদর্ কয, ১৮৫৭ সিস্টাদব্দ িং সটত 

 টনার্লীর পদর িুেী ব িময়কাল পযবন্ত পুরা সহন্দুস্তাদন এক র্রদনর নীরর্তা সর্রাজ 

করসছদলা। কয কাদফলাগুদলা তখনও পযবন্ত উিীপ্ত সছদলা পূর্বর্তবী কি উিীপনার 

িাদে এখন আর তাদেরদক কেখা যাসচ্ছদলা না। মুিলমানদের পি কেদক আিমণ 

র্ন্ধ হদয় যাওয়ার কারদণ ইিলাদমর েুশমন ইংদরজরা সকছুটা সনসিন্ত হদয় যাসচ্ছদলা। 

তারা জীর্ন র্লার পদে প্রসতসেন কযিকল আশঙ্কার মুদখামুসখ হদত হত, কিির্ 

আশঙ্কা এখন আর এদকর্াদরই কনই। 

সকন্তু এর অেব কখনও এটা নয় কয, মুিসলম মুজাসহেগণ তাাঁদের সযম্মাোরীর কো 

ভুদল র্দি সছদলন। ককননা পরর্তবী ইসতহাি এ কো র্দল কয, কাদফরদের সর্রুদে 

সর্দরাদহর কয স্ফুসলঙ্গ তাাঁদের র্ুদকর কভতর লুসকদয় সছদলা তা কখনও সনদভ যায়সন। 

র্রং পসরসস্থসত গুসছদয় আনা পযবন্ত লুসকদয় রাখা হদয়সছদলা। আর এমনও হয়সন কয, 

ইিলাদমর পদের মুজাসহেগণ তখন অর্ির র্দি সছদলন; র্রং িমদয়র র্াসহো ও 

প্রদয়াজন অনুযায়ী আরও কযির্ প্রস্তুসত কনওয়া িম্ভর্ সছদলা কিির্ প্রস্তুসত 

সনসচ্ছদলন। তাাঁরা শুর্ু তাাঁদের পেসত পসরর্তবন কদরসছদলন। এই যা। 
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আমরা এ কো র্ুঝদত পাসর কয, কি িমদয় মুজাসহেগণ িামসরক কাযবিম কেদক সর্রত 

োকাটা সর্না কারদণ সছদলা না এর্ং এ কারদণ তাদেরদক িমাদলার্নার পাে 

র্ানাদনার িুদযাগ কনই। তদর্ এ কো র্লা যায় কয, িার্ারণ মুিলমানরা যসে 

মুজাসহেগণদক পসরপূণবভাদর্ ির্ র্রদনর িাহাযয ও িহদযাসগতা করদতা এর্ং অনযানয 

মুিসলম কেশগুদলাও যসে সহন্দুস্তানদক কগালামীর এ অর্স্থা কেদক কর্র কদর আনার 

কিদে কর্ষ্টা-প্রদর্ষ্টা র্যয় করদতা, তাহদল ইসতহাদির সর্ে হয়দতা সভন্ন রকম হদতা। 

এ পযবাদয় আদরকসট সর্ষয়ও মদন রাখা র্াই। সর্ষয়সট হদচ্ছ, উলামাদয় ককরাম েরদি 

হােীদি মাশগুল হদয় যাওয়া একসট স্বয়ংিম্পূণব েীনী কখেমত। সকন্তু তা সজহাে নয়। 

মুিসলমরা যসে োওয়াত ও তার্লীদগর কাদজ কলদগ যায় তাহদল তাও েীদনর একসট 

জরুসর কাজ। সকন্তু তা সজহাে নয়। যসে ককউ ইিলাদহ নফি ও তাযসকয়ামূলক কাদজ 

িময় র্যয় করদত শুরু কদরন তাহদল কিসটও একসট েীদনর কাজ। যা কাময, সকন্তু তা 

সজহাে নয়। েীনী কাদজর এ সর্ভাগগুদলা কযমসনভাদর্ সজহাে নয়, কতমসনভাদর্ এ 

কাজগুদলা তার িার্ারণ হালাদত সজহাদের প্রস্তুসতরও অন্তভুবি হয় না। িুতরাং এ 

কাজগুদলা والكدوا ىام لا اعلللللللللللت  تم “আর কতামরা যোিার্য শসি অজবন এর্ং 

প্রস্তুসত গ্রহণ কদরা” িূরা আনফাদলর ষাট নম্বর আয়াদতর র্াস্তর্ায়নও নয়। তদর্ 

সহন্দুস্তাদনর সর্দশষ এ পদর্বর সেদক তাকাদল পরর্তবী ইসতহাি এ কো প্রমাণ কদর 

কয, কি িকল মুজাসহদের হােীদির েরদির র্যস্ততা, োওয়াত ও তার্লীগ এর্ং 

ইিলাহ ও তাযসকয়ার কর্ষ্টা প্রদর্ষ্টা মূলত সজহাদের জনয রাস্তা তালাদশর খাসতদরই 

সছদলা। তাাঁরা র্াসহযকভাদর্ সনদজদেরদক এমন ির্ কাদজ র্যস্ত োকা প্রকাশ করদত 

র্াইদতন যা সিসটশ রাজদত্বর জনয িরািসর ককানও হুমসক সছদলা না। যার ফদল 

এিকল তালীম-তাআল্লুম এর্ং োওয়াত ও তার্লীদগর র্রকদত েুই সতন েশক পর 

এমন ির্ কাযবিম িামদন এদিদছ যা হিাৎ কদর এত স্বল্প িমদয়র প্রদর্ষ্টায় িং সটত 

হওয়া িম্ভর্ সছদলা না। 

আকাসর্র উলামাদয় ককরাম সজহাে র্যতীত আরও কয িকল সশদরানাদম ইমারাদত 

ইিলাসময়া প্রসতষ্ঠার জনয কাজ কদর কগদছন এর্ং এর জনয আরও কযিকল কর্ষ্টা 

প্রদর্ষ্টা কদরন, তার িংসিপ্ত সকছু এখাদন তুদল র্রার কর্ষ্টা করদর্া ইনশাআল্লাহ। 
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োদমলী র্ুদের পর 
শাদমলী যুে এর্ং কমাগল িাম্রাজয পতদনর প্রায় নয় র্ছর পর শাদমলী ময়োদনর 

িফল মুজাসহে মাওলানা কাদিম নানুতর্ী রসহমাহুল্লাহ ১৮৬৬ সিস্টাদব্দ োরুল উলূম 

কেওর্ন্দ প্রসতষ্ঠা কদরন। োরুল উলূম কেওর্দন্দ অনযানয শাস্ত্র ছাড়াও েরদি হােীদির 

অদনক গুরুত্ব সছদলা। এ মােরািার প্রেম তাসলদর্ ইলম হদলন মাহমুে হািান, সযসন 

পরর্তবীদত শায়খুল সহন্দ মাওলানা মাহমুে হািান কেওর্ন্দী নাদম প্রসিে হন। 

 

োয়খুল বহে মাওলানা মাহমুে হাসান কেওিেী রবহমাহুোহ 
শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ সজহাে ও সখলাফত প্রসতষ্ঠার জনয কযিকল কাযবিম 

িম্পােন কদরন, আপসন র্লদত পাদরন, কিিকল সর্ন্তা-দর্তনার উৎি মূলত 

শাদমলী রণাঙ্গদনর মুজাসহেগণ। শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ ইলমী প্রজ্ঞা, সর্ন্তাগত 

উৎকষবতা ও সজহাদের জযর্া িরািসর কিিকল র্যসির্গব কেদক গ্রহণ কদরন যারা 

তাাঁদের ির্ শসি িামেবয শাদমলীর ময়োদন আল্লাহর রাস্তায় কপশ কদর সেদয়দছন। 

িাইদয়েুত তাদয়ফা হাজী িাদহর্ (মৃ:১৮৯৯সি.), মাওলানা গাঙ্গুহী (মৃ:১৯০৫সি.) 

ও মাওলানা কাদিম নানুতর্ী (মৃ:১৮৮০সি.) রসহমাহুল্লাহ -এ সতন মহান র্যসির 

প্রদতযদকর কাছ কেদক সর্সভন্ন েীনী ইলম কশখার িুদযাগ সতসন পান। যার ফদল তাাঁর 

সর্ন্তা-দর্তনা ও কমবকাদণ্ডর কিির্ িদন্দহ ও অস্পষ্টতা প্রদর্শ করদত পাদরসন, যা 

গণতদির ফািাে এর্ং কেশীয় জাতীয়তার্াে ও কগাাঁড়াসমর নষ্টাসমর মার্যদম 

রাজননসতক সর্ন্তা-দর্তনার মাদঝ প্রদর্শ কদরদছ।  

শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ ১৮৬৬সি. কেদক ১৯০৫সি. প্রায় র্সল্লশ র্ছদরর েী ব 

িময় পযবন্ত এ িৎিঙ্গ কেদক উপকৃত হদত োদকন যা খাদলি ইিলামী সখলাফত 

প্রসতষ্ঠার জনয একমাে কমবপেসত সজহাে ও সকতাল ফী িার্ীসলল্লাহর সর্ন্তা-দর্তনার 

মার্যদম প্রকাসশত হয়। যা সকতার্ুল্লাহ ও িুন্নদত রািূদলর র্াতলাদনা পেসতদত কেদল 

িাজাদনা সছদলা। আর এ কারদণই কি িকল র্যসির্গব িাম্রাজযর্ােী ইংদরজদের মদতা 

র্ড় শসির সর্রুদে লড়াই করদতও ককাদনা প্রকার সির্াদর্ার্ কদরনসন এর্ং িহায় 

িম্বলহীন অর্স্থায়ও সনদজদের োসয়ত্ব আোদয় অর্দহলাদক ককাদনা প্রকার প্রশ্রয় 

কেনসন। 



[21] 

 

আর ১৮৫৭ সিস্টাদব্দর পরর্তবী িময়গুদলা যাদক আমরা নীরর্তার িময় র্দল 

আখযা সেদয়সছ, যা মূলত নীরর্তার িময়কাল সছদলা না; র্রং কি িমদয় কগাপনভাদর্ 

কগসরলা পেসতদত সখলাফত প্রসতষ্ঠা ও সজহাদের প্রস্তুসত র্লসছদলা, কি িময়গুদলাদত 

শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ কি িকল মহান র্যসির্দগবর িাসন্নদর্যর র্রকদত হােীদির 

েরিগাহগুদলাদত, তাযসকয়ার খানকাগুদলাদত এর্ং োওয়াত ও তার্লীদগর 

সশদরানাদম সনদজর সযম্মাোসর আোয় কদরন। 

 

োয়খুল বহদের কমযপেবত 
র্াসহযক সনসিয়তার এই িুেী ব িময় অসতিম করার পর শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ 

আত্মপ্রকাশ কদরন। সতসন তাাঁর আকাসর্র পূর্বিূসরগদণর তযাগ ও কুরর্ানীর ফল 

িংগ্রহ করার জনয কম সলকভাদর্ সতনসট পেদিপ গ্রহণ কদরন। প্রেমত, কাদফরদের 

সর্রুদে লড়াই করার জনয সহন্দুস্তাদনর মুিলমানদেরদক প্রস্তুত করা। সিতীয়ত, তাাঁর 

আত্মার িন্তান অেবাৎ শাগদরেগদণর মাদঝ েীদনর মূল রূপ জাসগদয় কতালা এর্ং 

তাাঁদেরদক তাাঁদের োসয়ত্ব ও ফরয সযম্মাোসরর প্রসত েৃসষ্ট আকষবণ করা। তৃতীয়ত, 

পৃসের্ীর িকল মুিসলম কেশদক এক িাসরদত এদন সখলাফদত উিমাসনয়াদক িাহাযয 

করা এর্ং কাদফরদের সর্রুদে সজহাদে উিুে করা। মূলত এটাই কিই উত্তরাসর্কার 

যা সতসন তাাঁর আকাসর্র পূর্বিূসরদের কেদক কপদয়দছন এর্ং এটাই কি স্ফুসলঙ্গ সছদলা 

যা কেদক সতসন সজহাদের র্াসত প্রজ্বসলত কদরন। 

শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ তাাঁর এ সতনসট পেদিপ র্াস্তর্ায়ন করদত সগদয় প্রেমসটর 

জনয আযাে সহন্দ এর্ং সিতীয়সটর জনয জমইয়াতুল আনিার সশদরানাদম কাজ শুরু 

কদরন, আর তৃতীয় পেদিদপর জনয র্াইদরর কেশগুদলা িফর কদরন। এ সতনসট 

পেদিদপর িংসিপ্ত ছক কেখুন। 

নুর্হাতুল খাওয়াবতদরর বিিরণ 
শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ এর সতনসট পেদিদপর িংসিপ্ত ছক আপসন নুযহাতুল 

খাওয়াসতর-এর এ ইর্ারদত কপদয় যাদর্ন- 
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وكاا قد وضللللللللللل  ت ي ىتح ق  اىا د لل فنم اة سهة ، كاا أ قد الا  سلللللللللللت ةا أ وا 

نلااإلن للي اضأ لا  لي وااخاألي اى  للا  لي، ود لع ىالا مللاكلي لل تال ل   وللل أ   

بوم لل الصللللللللللللإلللانلله، وكللاا    لاللدلسوم امل ى س ك  للد أ اىسلللللللللللل للدس، والرعللللللللللللهلله دةم 

سللتاا، وكاا االترللام نو ه وبةا تال    والصللإلانه    ااإلدول اىيلللاى ي و   الأ ان

الأ انستاا، وملا تم ىام     ذى  ولادوا اضر  ىه  ر  واشتدت كه ه اى قاني   

والقلام نلنلي وقلانل   اىا لد عللللللللللللاأ  دةم ااوجلاي علللللللللللل لي ثاا وثاثةا وثاثللائلي والىف، 

، ثم علللللللاأ  دةم ا
 
ملدأ ي امل  ر  وقان  ال  ر ناشلللللللا ويق  غاىب ناشلللللللا اى اة  اىا كي عللللللل ا

ااإل ب لللي ومللللام نلللاشلللللللللللللللا اىالللائلللد اى لللام ى جو  اى  للللاني اى ا   فةا يار امللللدأ لللي 

امل  ر ، وألاوضللللللللللللاللا    م ي دكلا لي املسللللللللللللهلةا    اىا لد و ري اة سهة  ل له، والتل   

لنولا رعللللاىي علللل قي دةم اىيلللل ب اىا دس، واى كد نتعأ د اىاضلللل ي اىا دأي، وفل  

 د كوم لسللللللللاكد  اىيلللللللل إ لحل ل فسللللللللل واالكتلال كه ه، والت ت  لللللللل ر الد  اىا

والأ انسللللتاا ن  قاي علللل قي، واشللللسو ت أ وا  د   اى ث اي، وق ر تسلللل قإوا دةم اىا د 

  د ناى علللللائ  ااإل ق قي و لللللهة دةم اىا د، والرال اىيللللل إ لحل ل فسلللللل الا أرللللل  

أسللللللللاأ  دةم  دةم ااإلدول اىيلللللللللاى ي ااإل   نةا الأ انسللللللللتاا واىا د كل م ق  دأ اا

والقللام بوللا لللد ، ولرا    صللللللللللللإل   اى  للارس و  ، وكللاا  اى للائف، ورم  دةم لنللي 

ذى  عللل ي الر   وثاثةا وثاثلائي والىفا واابيلللرة ااإلن لي اة سهة أي امل ال  ،  

وك أة قضلللللللل ي اى عللللللللائ  ااإل ق قي، أرلللللللل أة ك اأسوا دةم اىا   كوم يك م د   

ة  لنلللي قلللد ت ل كل اىلللدوىللي ااإل الللي وق لللب رفلللادلللا، وكلللاا اىيلللللللللللل قف فسللللللللللللةا الل

املت  كلي اى  للا  لي، وثلار كه ولا نتح ق  اىلدوىلي اة لهة ألي ألعوكزت دةم اىيلللللللللللل قف 

نللقىاللا  اىا   كه لله وتسلللللللللللله للله دةم ااإلن لللي اة سهة أللي، أللعىاي اىا   كه لله     

 لللللللر  عللللللل ي تلا وثاثةا وثاثلائي والىف، ول ه امل ى س فسلللللللةا الفلد اىر   

اىن روس وامل ى س كزقز ك  وامل ى س وف د الفلد،   خنالس وااإلن م  رل ت فسلةا

وعلللللللر  د ال     اى الل كيللللللل  لل رب   اضوم عللللللل ي تلا وثاثةا وثاثلائي والىف 
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دةم لرلللللللللللل  ولنولا دةم للاى له ف لث و لللللللللللله ا علللللللللللل   رب   ا ت  علللللللللللل لي تلا وثاثةا  

 .وثاثلائي والىف

، لار انل فزم :1378ه، ص 1341 زدي ااخ ام  ى  د اىح  ااإلسللللملت املت  م علللل ي

 كل 1999ه 1420نة وت اى   ي اضوةم

 

‘নুযহাতুল খাওয়াসতর’ এর এ সর্র্রণ কেদক জানা যায়, সতসন প্রেদম সহন্দুস্তাদনর 

মুিলমানদের অন্তদর আগ্রািী কাদফরদের সর্রুদে সজহাদের জযর্া িৃসষ্ট করার কর্ষ্টা 

কদরন। এরপর এ প্রদর্ষ্টাদক একসট সর্দশষ সর্নযাদি সর্নযস্ত কদর মূল উদিশযদক 

নর্র্ী পেসত ও মািূর পেসতদত র্াস্তর্ায়ন করার জনয মুজাসহে িংগ্রহ কদরন। 

আফগাসনস্তান ও িীমান্ত এলাকাগুদলা কেদক তাাঁর শাগদরে ও ভি মুসরেগদণর 

মার্যদম এ কাজসট এসগদয় কনয়ার কর্ষ্টা কদরন। কাদফরদের সর্রুদে এ েুসট ফ্রন্টদক 

একসট পযবাদয় প্রস্তুত করার পর র্াইদরর কেশগুদলাদত িফর শুরু কদরন। আর কি 

িফদর সতসন মুিসলম সর্দের োসয়ত্বশীল ও কনতৃর্ৃদন্দর িাদে িম্পকব স্থাপন করার 

কর্ষ্টা কদরন। সর্দশষভাদর্ সখলাফদত উিমাসনয়া তুকবী যা তখন পৃসের্ীর ির্দর্দয় র্ড় 

ইিলামী হুকুমত ও োরুল ইিলাম সছদলা, তার োসয়ত্বশীল র্যসির্দগবর িাদে িম্পকব 

স্থাপদনর জনয সর্দশষভাদর্ কর্ষ্টা কদরন এর্ং সতসন কি প্রদর্ষ্টায় উদল্লখদযাগয পযবাদয় 

িফলও হন। উিমানী সখলাফদতর প্রভার্শালী োসয়ত্বশীলগদণর িাদে সতসন িািাৎ 

কদরন, িমস্ত িুরতহাল তুদল র্দরন এর্ং সনদজর পেদিপ ও পসরকল্পনার সর্নযাি 

ও ছক তাাঁদের িামদন কপশ কদরন। িসম্মসলতভাদর্ কাজ করার সর্ষদয় উভয়পি 

ঐকযমদত কপ াঁছান। মুিলমানদের এ আন্তজবাসতক িমিযা িমার্ান করার জনয 

আন্তজবাসতক পযবাদয় কাজ শুরু হয়। শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ এর জীর্নী 

গ্রন্থগুদলাদত আপসন এর সর্স্তাসরত সর্র্রণ পাদর্ন। এমসনভাদর্ শায়খুল ইিলাম 

কহািাইন আহমে মাোনী রসহমাহুল্লাহ রসর্ত ‘নকদশ হায়াত’ সকতাদর্ও এর 

সর্স্তাসরত সর্র্রণ কেখা কযদত পাদর। 
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োদ্দার ও মুনাবফক সি িায়োদতই থাদক 
‘নুযহাতুল খাওয়াসতর’ এর র্ির্য কেদক আপসন এ কোও জানদর্ন কয, গািারদের 

গািারীর কারদণ এ িকল পসরকল্পনা ইংদরজদের হাদত র্দল যায় এর্ং এ তর্সেক 

সর্ন্তা-দর্তনার প্রাণ পুরুষ শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহদক কগ্রফতার করার জনয ইংদরজ 

ির্বসর্ে কর্ষ্টা শুরু কদর কেয়। মক্কার আমীর শরীফ কহািাইন ইংদরজদের ইসঙ্গদত 

শায়খুল সহন্দদক কগ্রফতার কদর ইংদরজদের হাদত তুদল কেয়, যারা তাাঁদক 

েী বকালর্যাপী মাল্টার িীদপ র্ন্দী কদর রাদখ। 

কো িংদিপ করদত র্াসচ্ছ, সকন্তু সর্ষয়সটই এমন কয, সকছু কো না র্দল িুরতহাল 

স্পষ্ট করা একটু জসটল মদন হদচ্ছ। মাল্টার িীদপ শায়খুল সহদন্দর িদঙ্গ আরও 

অনযানয উলামাদয় ককরামও র্ন্দী জীর্ন কাটান। কিির্ উলামাদয় ককরাদমর মদর্য 

মাওলানা কহািাইন আহমে মাোনী রসহমাহুল্লাহ অনযতম, সযসন তাাঁর শায়দখর িাদে 

মাল্টায় র্ন্দী সছদলন। 

১৯১৭ কেদক ১৯২০ পযবন্ত িময়কাদল প্রায় সতন র্ছর এ র্ন্দীেশা র্লর্ৎ সছদলা। 

এ িময়সট শায়খুল সহন্দ রসহমাহুল্লাহ এর জীর্দনর কশষ পর্ব সছদলা এর্ং সিোন্তমূলক 

পর্বও সছদলা। কয িমদয় সতসন তাাঁর জীর্দনর িকল কর্ষ্টা-প্রদর্ষ্টাদক একসট ফলাফদলর 

সেদক সনদয় কযদত প্রয়ািী হন। সর্দের একজন সযম্মাোর সহিাদর্ সতসন সনজ কেদশর 

িার্ারণ মুিলমানদেরদক কাদফরদের সর্রুদে লড়াইদয় উিুে কদরন, সনদজর 

শাগদরে ও ভি মুসরেদেরদক কাদফরদের সর্রুদে সজহাে করার জনয একসট সর্দশষ 

সর্নযাদি সর্নযস্ত কদরন এর্ং সর্দের মুিসলম কেশগুদলার প্রভার্শালী 

োসয়ত্বশীলগণদক এ কাদজর প্রসত মদনাদযাগ আকষবণ কদর সর্ের্যাপী একসট 

পসরকল্পনার ছকও আাঁদকন। আর এদক র্াস্তর্ায়ন করার পদর্ব এদি কর্ষ্টা-প্রদর্ষ্টায় 

রত অর্স্থায় শত্রুর হাদত র্ন্দী হদয় যান। র্ন্দী অর্স্থায়ও যতটুকু িম্ভর্ সনদজর এ 

সর্ন্তা-দর্তনাদক র্যাপকতা োন করার জনয কাজ করদত োদকন এর্ং অনযদেরদকও 

এর জনয উৎিাহ সেদয় কযদত োদকন।  

শায়খুল সহদন্দর সর্ন্তা-দর্তনা এর্ং তাাঁর কমবকাদণ্ডর উপর েৃসষ্টপাত করদল আপসন 

নর্র্ী পে ও পেসতর ঝলক কেখদত পাদর্ন। সতসন তাাঁর সর্ন্তা-ভার্নায় পুরা উম্মদতর 

সযম্মাোসর সনদজর কাাঁদর্ অনুভর্ করদতন। আর কি কারদণই সতসন ির্াইদক িদঙ্গ 
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সনদয় র্দলদছন। এমন র্যসি কখনও পসরসস্থসতর সশকার হন না, পসরসস্থসতর কারদণ 

সর্র্সলত ও প্রভাসর্ত হন না এর্ং র্ড় কেদক র্ড় শসি কেদখও  ার্দড় যান না। 

র্ন্দী কেদক মুসি পাওয়ার পর সর্সভন্ন অিুস্থতায় আিান্ত হদয় কদয়ক মাি পরই সতসন 

ইসন্তকাল কদরন। সতসন তাাঁর অনুপসস্থসতদত আল্লাহর কাসলমা র্ুলন্দ করা, সখলাফত 

পুনরুোর করা এর্ং োরুল হারর্দক পুনরায় োরুল ইিলাদম রূপান্তসরত করার জনয 

সজহাদের একসট অনুিরণীয় উোরণ করদখ যান। আল্লাহ তাাঁর িকল কনক কর্ষ্টা 

প্রদর্ষ্টাদক কর্ুল করুন। 

(র্লদর্ ইনশাআল্লাহ...)  


